Grootschalig ecologisch onderzoek
Gemeente zwicht voor vogelaars
Als de komst van bedrijventerrein De Vaart IV/VI teveel negatieve effecten heeft op de flora en fauna in het
gebied, wordt het niet gerealiseerd. Met die belofte heeft de gemeente kunnen voorkomen dat de stichting
Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland bezwaar tegen de plannen zou maken bij de Raad van State.
Volgens de stichting zouden ze deze procedure glansrijk winnen, omdat de benodigde onderzoeken die tot
nu toe uitgevoerd zijn door de gemeente ’broddelwerk’ zijn. Kees de Pater en René Alma van de stichting
zijn tevreden over deze overeenkomst. ”Natuur is ook rijkdom. Daar moet je zuinig op zijn als gemeente.
Almere is trots op het vele groen, maar je bent ook verplicht om daar zuinig mee om te springen ”, meent
De Pater. De Vaart IV/VI ligt tussen het Wilgenbos en de Oostvaardersplassen. Het gebied wordt
afgebakend door de Groene Kadeweg en de Oostvaardersdijk. Huis van Bewaring Almere Binnen is het
enige grote gebouw tot nog toe. Het is een vogelrijk gebied. Alma:”Er zitten wilde zwanen, kiekendieven,
veldleeuweriken en roerdompen. Bovendien ligt er een ecologische verbindingszone tussen het Wilgenbos
en de Oostvaardersplassen. Hier maken vooral reeën gebruik van.” Toen de stichting lucht kreeg van de
plannen van de gemeente om een bedrijventerrein te realiseren in het gebied, tekenenden zij onmiddellijk
bezwaar aan. De Pater: ”Wij vonden het raar om tussen twee natuurgebieden die zo bijzonder zijn een
bedrijventerrein te vestigen. Bovendien was het onderzoek naar de ecologische gevolgen zeer slecht
uitgevoerd.” De stichting had de indruk dat de provincie wel oor had voor de bezwaren. Vanwege de
bijzondere vogels valt het gebied onder specifieke Europese Regelgeving. ”Om vijf voor twaalf, de provincie
wilde net een besluit nemen, werden we gebeld door de gemeente. Als we onze bezwaren zouden
intrekken, zouden we een vinger in de pap krijgen bij het verdere traject”, vertelt bestuurslid Alma. De
Vogelwacht ging akkoord. Ze worden nu betrokken bij het onderzoek, dat minimaal een jaar gaat duren.
Bovendien is afgesproken dat als de effecten te negatief zouden zijn de gemeente af zou zien van het
bestaande plan. De Pater tot besluit: ”Wij zijn heel tevreden over deze afspraak. We worden serieus
genomen door de gemeenten en hebben echt iets in de pap te brokkelen. Ik denk dat dit het hoogst
haalbare is.” Jossie van Puijenbroek

